
Uchwała Nr  XXIII / 320 /2005
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 25 lutego  2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005 r. 
 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4,  art. 51,  57,  58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr  142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 3, 4 ustawy z
dnia 13 listopada  2003 r. o dochodach  jednostek samorządu  terytorialnego / Dz. U. Nr 203 poz. 1966 / art.
109, 112  ustawy z dnia 26  listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 z późniejszymi zmianami/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego
oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1
 

Zmienić uchwałę nr XXII /319/ 2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu
gminy Pawłowice na 2005 r. w ten sposób, że:

 

A/      ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY                           O KWOTĘ                                                                                                                  2.695.819,00  
w tym:

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               o kwotę                                                                                                                                    435.674,00  

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                  435.674,00

 

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                                                  o kwotę                                                                                                                              1.767.687,00                 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie  

  porozumień między j.s.t                                                                                                           39.551,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                  906.136,00

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                                                               822.000,00 

 

Dz. 753 Administracja państwowa                                                                                o kwotę                                                                                                                                                   50.000,00  

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł       
50.000,00                  

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                             43.013,00  
- podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                 43.013,00

 

Dz. 758 Różne rozliczenia finansowe                                                               o kwotę                                                                                                                                                275.108,00  
- subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                   275.108,00

 



Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                             o kwotę                                                                                                                                                         46.334,00  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

  bieżących gmin                                                                                                                        46.334,00

 

Dz. 852 Opieka społeczna                                                                                                                  o kwotę                                                                                                                                          24.701,00  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

  bieżących gmin                                                                                                                       
24.701,00                                                                                                                       

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                    o kwotę                                                                                                                                                      53.302,00  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

  bieżących gmin                                                                                                                          5.525,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

  inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                  1.537,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

  na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          6.240,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł        40.000,00

 

 

B/      ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY                     O KWOTĘ                                                                                                                                      11.663,00  

w tym:
 

Dz. 852 Opieka społeczna                                            o kwotę                                                   11.663,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom                                11.663,00

                                                                                                                  

 

C/      ZWIĘKSZYĆ WYDATKI         BUDŻETU GMINY                        O KWOTĘ                                                                                                              4 .345.819,00        
w tym:
 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               o kwotę                                                                                                                           1.970.000,00  

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                 1.970.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                          1.970.000,00

w tym:

a/ dotacje                                                                                                                                 620.000,00



 

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                                                              o kwotę                                                                                                                  1.783.361,00                 

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                             344.100,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                             344.100,00

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                  39.551,00

- wydatki bieżące                                                                                                                       39.551,00

w tym:

a/ dotacje                                                                                                                                   39.551,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                  1.399.710,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                          1.399.710,00

w tym:

a/ dotacje                                                                                                                                   32.710,00

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                o kwotę                                                                                                                                             21.442,00  

rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                          21.442,00

 - wydatki inwestycyjne                                                                                                              21.442,00

w tym:

a/ dotacje                                                                                                                                   21.442,00

 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                                o kwotę                                                                                                                                          93.013,00  

rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                                         93.013,00

- wydatki bieżące                                                                                                                       93.013,00

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                            o kwotę                                                                                                                                            300.000,00  

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                           300.000,00

- wydatki bieżące                                                                                                                     300.000,00

 

 

                                                                                           

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                           o kwotę                                                                                                                                               100.000,00  

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                         100.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                             100.000,00

w tym:

a/ dotacje                                                                                                                                 100.000,00

 



Dz. 852 Pomoc społeczna                                       o kwotę                                                          24.701,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                  24.701,00

- wydatki bieżące                                                                                                                       24.701,00

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                    o kwotę                                                                                                                                                      53.302,00  

rozdz. 85104 Świetlice szkolne                                                                                                    7.062,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         5.525,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 1.537,00

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                            46.240,00

- wydatki bieżące                                                                                                                       46.240,00

 

 

 

 

D/      ZMNIEJSZYĆ      WYDATKI         BUDŻETU GMINY  O KWOTĘ                                                                                                         1.661.663,00                                            
                                                               

w tym:

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                           o kwotę                                                                                                           
1.550.000,00                                                                                                                       

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                1.550.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                          1.550.000,00          

w tym:

a/ dotacje                                                                                                                              1.550.000,00

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                             o kwotę                                                                                                                              100.000,00  

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                         100.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                             100.000,00

 

Dz. 852 Pomoc społeczna                                       o kwotę                                                          11.663,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                  11.663,00

- wydatki bieżące                                                                                                                       11.663,00

 

 

Plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

dla zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych jednostki budżetowej stanowi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.



Zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2005 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.

 

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                   41.006.959,00
 

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                     46.517.231,00
  

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


